
Versoepeling lockdown: Anderlecht moedigt iedereen aan

om te sporten en steunt de sportclubs

Om de impact van de gezondheidscrisis op de gezondheid van de burgers en op

de  financiële  toestand  van  de  Anderlechtse  sportclubs  zoveel  mogelijk  te

beperken, heeft het college van burgemeester en schepenen beslist om reeds

zes maatregelen te nemen. Een daarvan is het schrappen van de vergoedingen

voor het gebruik van sportinfrastructuur die niet konden worden gebruikt. Een

initiatief van schepen van Sport Julien Milquet.

Door  het  verbod  van  de  Nationale  Veiligheidsraad  om sportactiviteiten  te  organiseren

tijdens de lockdown en hun instructies die tijdens de huidige versoepeling evolueren, werd

sporten in Anderlecht, een gemeente met veel clubs, sporttakken en infrastructuur voor

lichaamsbeweging, sterk ingeperkt. Volgende zes maatregelen werden genomen:

• Anderlechtse sportclubs die gebouwen, zalen of sportterreinen van de gemeente

Anderlecht gebruiken, moeten de  vergoeding voor infrastructuur die tijdens

de  crisis  gesloten  moet  blijven,  niet  betalen.  De  huurbedragen  die

overeenkomen met de volledige periode van inactiviteit van de clubs, worden aan

het einde van de gezondheidscrisis door de gemeente terugbetaald.
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Schepen van Sport Julien Milquet wou hierover het volgende kwijt: "We hebben  

deze  beslissing  genomen  om  de  Anderlechtse  sportclubs  en  verenigingen  

door de crisis te helpen en ervoor te zorgen dat zij  zich zo weinig mogelijk  

zorgen  moeten  maken  over  hun  financiële  gezondheid.  Zo  kunnen  ze  hun  

sportactiviteiten  zo  snel  mogelijk  hervatten.  Het  is  zeer  belangrijk  om  een  

kwaliteitsvol sportaanbod te garanderen voor de Anderlechtenaren, vooral na  

deze moeilijke lockdown."

• Vanaf 1 juli wordt een verlaagd tarief toegepast voor begunstigden van een

OCMW-uitkering die zich willen inschrijven voor de activiteiten  Sport'in 1070,

Activ'in 1070 en Family'in 1070. Zo krijgen kansarme personen gemakkelijker

toegang tot sport.

Schepen Julien Milquet liet het volgende optekenen: "Het is belangrijk dat iedere 

Anderlechtenaar toegang heeft tot betaalbare sportactiviteiten.  Dit  is  zeker  het  

geval voor personen die gebruik maken van het OCMW in Anderlecht, dat sterk  

getroffen is door de gevolgen van de gezondheidscrisis, zowel op economisch als 

sociaal vlak."

De voorzitter van het OCMW van Anderlecht, Mustapha Akouz, wou het volgende 

kwijt:  "Het  is  van  essentieel  belang  dat  onze  begunstigden,  net  als  iedereen,  

toegang krijgen tot sport. Dit is een kwestie van volksgezondheid en geestelijke  

gezondheid en met dit initiatief willen we dit mogelijjk maken voor iedereen met 

een OCMW-inkomen."
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• Personen die zich hebben ingeschreven voor het gemeentelijke sportprogramma

Sport'In krijgen 20% korting op hun abonnement voor 2020-2021.

• Om het gebrek aan sportactiviteiten te compenseren, wordt  Sport'in Summer

met twee weken verlengd. Het vindt nu plaats van 15 juli tot 29 augustus en

niet tot 15 augustus, zoals gepland.

• De sessies Street-Sport vinden normaal plaats op woensdagmiddag in april, mei

en juni en gaan nu door in juli, augustus en september.

• Verder gaat de bekende minigolf van Anderlecht vanaf 1 juni weer open en

dit van dinsdag tot zondag, in plaats van het gebruikelijke weekend.
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